
Футбольна сільська команда 
Топільного Рожищенського райо-
ну — одна з найкращих не лише на 
Волині, а й в Україні. Кілька років 
поспіль ФК «Топільне» виходить у 
фіналісти чемпіонату області. Цей 
рік — не виняток: нещодавно то-

пільчани стали другими серед 14 
команд, які змагалися за Кубок об-
ласної ради ВФСТ «Колос». У чому 
секрет успіху цієї команди і чому 
у Топільному так люблять футбол, 
дізнавалися «Відомості». 

cтор. 6

32-річний ковельчанин Григо-
рій Кузьмук дивує перехожих і су-
сідів своєю незвичайною автівкою. 
Він їздить на власноруч зроблено-
му електромобілі. Колись це був 
звичайнісінький мінівен «Пежо 
Експерт», а тепер — машина, що 
може позмагатися зі спорткаром. 

cтор. 7

Футбольна команда села Топільне — одна 
з найкращих в Україні

12 листопада в Україні стар-
тував моніторинг якості серед-
ньої освіти. Це стосується учнів 
5 і 10 класів. Ініціатором висту-
пило Міністерство освіти. Для 
чого цей моніторинг проводить-
ся, які його можливі наслідки й 
у скільки він обійдеться батькам, 
дізнавалися «Відомості». 

cтор. 3

Зима на носі, тож люди поспі-
шають придбати теплі черевики та 
чоботи. Ціни на взуття у магазинах 
Луцька коливаються в середньому 
від 700 до 1500 гривень. Є, звісно, 
й дешевші, й дорожчі варіанти. На 
жаль, якість зараз не завжди від-
повідає ціні. Саме в цьому пере-
коналася лучанка Валентина Кри-
жанівська. Дівчина купила гарні 
замшеві чобітки у ТЦ «Ювант» за 
тисячу гривень, і через три тижні в 
одному зламався замок. 

cтор. 5

З лютого оцінка 
нерухомості може 
подорожчати у десять 
разів

Ти маєш знати більше!

cтор. 4cтор. 7-9

«Волиньгаз» ліквідував 
дефіцит скрапленого газу

Волинянам загрожує 
епідемія кору 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Титул «Міс Всесвіт–2013» виборола представниця Венесуели

Цукор почав стрімко рости 
в ціні. На Центральному рин-
ку Луцька за кілограм просять 
7,50 грн, а наприкінці літа був 
ще по 5,50 грн за кіло. Одна з 
продавчинь пояснює, що спрог-
нозувати подальшу його вар-
тість важко. Повідала, вчора ре-
алізовували по 7 грн, а сьогодні 
зранку сказали продавати вже 
на 50 коп. дорожче. Для тих, 
хто купує оптом, мішок вартує 
330 гривень, тоді як ще три тиж-
ні тому придбавали по 270 грн. 

cтор. 2
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Купуючи взуття, не забудьте взяти чек 
і гарантійний талон 

Днями у Луцьку гостювала 
епатажна співачка, письменниця 
і телеведуча Ірена Карпа. Що-
правда, завітала вона до нас не 
з концертом і навіть не для пре-
зентації книги. На Волині Карпа 
зустрілась із матусями в рамках 
проекту «НаЖиво» від порта-
лу «Луцьк-мама». Ірена, маючи 
двох донечок, розповіла про свої 
секрети їх виховання, від яких у 
педантичних та ідеальних мам, 
певно, волосся стало б дибки. 

cтор. 14

Науковці 
перевірятимуть 
досконалість знань 
в учнів 

У Сарненському районі Рівнен-
ської області зафіксовано масштаб-
ний спалах кору. За останніх два 
місяці з кором злягло понад шістсот 
людей, більша половина яких — 
діти шкільного віку. Вірусна недуга 
шириться чотирма десятками сіл. 
Районна прокуратура вже відкрила 
кримінальне провадження за фак-
том недбалості посадовців управ-
ління охорони здоров’я. Та поки 
правоохоронці шукають винних в 
епідемії кору на Рівненщині, пані-
ка сіється серед мешканців Волині. 
Головний медик області Ігор Ваще-
нюк не виключає ймовірності того, 
що кір дістанеться волинян, і, каже, 
причиною цього є відмова батьків 
від вакцинації дітей. Яка ситуація зі 
щепленнями на Волині та чи дійсно 
ми можемо опинитися в епіцентрі 
хвороби, з’ясовували «Відомості». 
Міністерство охорони здоров’я на 
своєму офіційному сайті оприлюд-
нило інформацію, що у Рівненській 
області кір нібито спалахнув «через 
відмову батьків від щеплень»...   

cтор. 12

Вулицями Ковеля їздить єдиний на Волині 
електромобіль 

На Волині італійці шукати-
муть сланцевий газ. Представни-
ки компанії «Західгазінвест», яка 
володіє дев’ятьма ліцензіями на 
розробку родовищ в Україні, вже 
побували в області й зустрілися з 
керівництвом. При хорошій ор-
ганізації та належній підготовці 
роботи з розвідування покладів 
сланцю можуть розпочатися вже 
влітку 2014 року. Бурити будуть 
в Іваничівському районі біля 
села Заболотці. Як сьогодні живе 
потенційно багате село Волині, 
вирішили дізнатися «Відомості». 

cтор. 4

Виступаючи на засіданні 
Кабміну 2 червня 2010 року, 
Прем’єр-міністр Микола Азаров 
заявив: «Потрібно визнати, що 
сталася серйозна кадрова по-
милка, за яку необхідно покара-
ти винних». І додав: «Політичних 
індульгенцій не буде». Йшлося 
про фігуранта першого гучного 
корупційного скандалу в тоді 
ще новому уряді: заступника мі-
ністра охорони навколишнього 
середовища Богдана Преснера 
правоохоронці затримали при 
одержанні хабара в особливо ве-
ликих розмірах. 

cтор. 11

Україна — найбідніша 
країна в Європі

cтор. 2

Луцький ЖЕК заплатить 
великий штраф за те, 
що не надавав послуги

cтор. 3

Євросоюз уводить нову 
систему штрафів 
для водіїв

cтор. 3

Луцьк і Ковель — населені 
пункти найкращого 
благоустрою

cтор. 4

Суд покарав волинських 
сутенерів

cтор. 5

Мер Луцька зробив розгін 
керівникам комунальних 
підприємств

cтор. 5

У Білорусі введуть податок 
на дармоїдство

cтор. 5

Міліція активно взялася 
за розшук крадіїв люків

cтор. 5

Ковельчанин упіймав 
злодія на балконі власного 
будинку

cтор. 6

Працівника волинської 
міліції звинуватили 
у катуванні 

Корупціонера з уряду 
Азарова випускають 
на свободу 

Ціна на цукор таки 
зросте

Працівники міліції Горохів-
ського райвідділу внутрішніх 
справ, можливо, перевищили 
свої службові повноваження, ви-
биваючи свідчення підозрюва-
ного у вбивстві пенсіонерки. Такі 
факти спливли на судовому засі-
данні, яке нещодавно відбулось у 
Локачинському районному суді. 

cтор. 3

У заболотчан одна надія 
на сланцевий газ 

Ірена КАРПА: 

Перетворіть своє 
дітонародження 
у мандрівку! 

Цукрова галузь більше не 
може працювати у збиток

На зарядку батареї власник диво-машини витрачає всього 
40 гривень у місяць 


